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1. Seseorang  berdiri di dalam elevator  gedung bertingkat. Mula-mula elevator gedung 

diam. Elevator kemudian mulai naik menuju  lantai enam yang ketinggiannya h dari 

posisi mula-mula. Elevator bergerak dengan percepatan a selama interval waktu ∆t1 = t. 

Kemudian elevator bergerak dengan kecepatan konstan dala interval  waktu ∆t1 = 4t. 

Akhirnya elevator direm  dengan  perlambatan a selama interval waktu ∆t3 = t.  Elevator 

tepat berhenti di lantai enam.  Tentukan percepatan a dalam besaran h dan t.  

 

2. Dua buah balok bermassa M  dan m digantungkan vertikal menggunakan dua buat katrol 

licin tak bermassa dan dua tali tak bermassa. Mula-mula sistem diam kemudian 

dilepaskan. 

a. Tentukan percepatan masing-masing balok. 

b. Hitung M/m agar sistem tetap diam. 

 

 

 

 

3. Dua buah cincin identik, saling terikat satu dengan yang lain, memiliki radius R. Kedua 

cincin terikat pada pada bidang datar seperti pada gambar di bawah ini. Sebuah bola kecil 

ditembakkan dari permukaan cincin dengan arah kecepatan searah dengan arah radial jari-

jari cincin yang membentuk sudut θ terhadap vertikal. Tentukan kelajuan bola agar bola 

memantul –mantul bolak-balik terus menerus. 
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4. Dua bola bermassa m1 dan m2 digantungkan pada dua tali yang panjangnya l1 dan l2 di 

ujung batang yang digantungkan pada langit-langit. Batang dapat berotasi terhadap poros 

di titik langit-langit. Tentukan kecepatan angular batang supaya batang tetap dalam posisi 

vertikal.  

 

 

 

5. Dua buah roda masing-masing bermassa m1 dan m2 dihubungkan oleh batang dengan 

massa m3. Kedua roda memiliki radius R yang sama. Sistem dilepaskan dari kedaan diam 

dari puncak bidang miring dengan kemiringan bidang terhadap horizontal adalah θ. 

Momen inersia roda adalah I = ηMR
2
 , dimana η adalah konstanta dan M adalah massa 

roda. Hitung percepatan sistem menuruni bidang miring.  
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6. Sebuah batang bermassa M  dan panjang L , 

memiliki poros di titik A, mulanya diam dalam 

posisi vertikal dengan titik A di posisi terendah. 

Sebuah bola kecil bermassa m , berada di atas 

bidang datar licin, tepat di bawah titik A. Batang 

dilepaskan dan beberapa saat kemudian ujung 

batang tepat menumbuk bola.  

a. Hitung kecepatan sudut sesaat sebelum 

menumbuk bola. 

Pertama, tinjau kasus tumbukan elastis. 

b. Hitung kecepatan sudut batang dan kecepatan bola sesaat setelah tumbukan. 

c. Hitung M/m agar batang diam sesaat setelah tumbukan. 

Kedua, tinjau kasus tumbukan tidak elastis. 

d. Hitung kecepatan sudut batang dan kecepatan bola sasaat setelah tumbukan. 

e. Hitung sudut maksimum yang dibentuk oleh batang terhadap sumbu vertikal setelah 

tumbukan jika M =7m.  

 

7. Sebuah balok bermassa m diikatkan pada bidang 

miring bermassa M menggunakan sebuah pegas 

dengan konstanta pegas k. Bidang miring licin 

membentuk sudut θ terhadap horizontal. Bidang 

miring bebas bergerak di atas bidang datar licin. 

Tentukan frekuensi balok.  
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